ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 21.09.2015
ATA Nº 29/2015
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dezenove horas,
na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do
Vereador Expedito Librelotto, os Vereadores: João Alberto Ghisleni, Jossandro
Marion, Júlio Della Méa, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello,
Tiago Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e felicitou a Servidora Salete Rotta,
Assessora Jurídica da Câmara, pela passagem de seu aniversário, no dia de hoje.
Em seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 28/2015, da Sessão Ordinária
realizada dia quatorze de setembro de dois mil e quinze, que foi aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of.
Gab. Pref. n.º 316/2015 – Relatório SIAPC PAD do 4º bimestre/2015; Edital n.º
05/2015 – Audiência Pública/Metas Fiscais; Edital n.º 06/2015 – Audiência
Pública/LDO 2016; Comunicado do Prefeito Municipal -paralização dia 25 de
setembro, em protesto a baixa ou falta de repasse de recursos para os municípios e
Convite do Grupo da Terceira Idade Reviver – Festa em comemoração aos vinte e
quatro anos de criação. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal:
Projeto de Lei n.º 37/2015: Autoriza a contratação temporária de excepcional
interesse público. Do Legislativo Municipal: De Todos os Vereadores: Moção
n.º 12/2015: Moção de Parabenização: A Comunidade de São Francisco e a
Comissão Organizadora, pela brilhante organização e realização da VIII
Expofeira Colonial e XVI Mostra da Terneira da Raça Leiteira, ocorrida de 11 a
13 de setembro. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e reportou-se aos
projetos de lei do Executivo, que serão apreciados no dia de hoje, destacando que
após entendimento entre os Vereadores, votarão o projeto n.º 37, em regime de
urgência, para contratação de médico clínico geral, vinte horas, após o município
receber recursos atrasados, se tornando possível essa contratação, agradecendo os
colegas pelo entendimento. Quanto ao projeto n.º 32, após ajustes, para receber
área em doação, sem ônus ao município, da família de Eliot Piovesan, destacou
que aquela parte da cidade carece de uma área de lazer, possibilitando o município
investir no local e solucionar alguns problemas no escoamento da água,
agradecendo a família pela doação e administração pelo entendimento. Em relação
ao projeto de lei n.º 36, que autoriza o Executivo urbanizar área na comunidade de
Novo Paraíso, o mesmo ficará em estudo, a pedido da Bancada de oposição,
destacando que a comunidade quer se reunir com o Prefeito e tirar dúvidas, onde o
mesmo se colocou a disposição. Em seguida, se manifestou Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e felicitou, em nome da Bancada do
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PMDB, a Servidora Salete, pela passagem do aniversário, parabenizando pelo
trabalho e imparcialidade nos relatórios. Acredita que, com a aprovação do
projeto, para contratação de um médico, irá sanar o problema de reclamações,
principalmente de pessoas idosas, que devido ao agendamento das consultas, estão
sendo atendidas horas depois do horário, por não ter direito a preferência. Em
aparte, Ver. Tiago colocou que atrasos podem acontecer devido à
urgência/emergência, que tem preferência no atendimento. Com relação ao projeto
n.º 36, a comunidade de Novo Paraíso o procurou, preocupada com o projeto, pois
a urbanização pode abrir precedente para cobrança de IPTU e tarifa de luz, como
área urbana. Destacou que a comunidade quer uma audiência com o Prefeito, para
tirar dúvidas. Em relação ao projeto de doação de terreno, parabenizou a família
Piovesan pelo ato, destacando ser uma reivindicação antiga daquela comunidade a
construção de uma área de recreação, nas proximidades da Escola Cândida Zasso.
Finalizou colocando que a Bancada do PMDB é favorável a aprovação dos
projetos que serão apreciados no dia de hoje. No ESPAÇO DE LÍDERES, não
houve inscritos. Na Ordem do Dia foram apreciados os Projetos de Lei do
Executivo n.º 37/2015 – Regime de Urgência, 32/2015, 34/2015 e 35/2015,
aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais, se manifestou o Ver. João Alberto Ghisleni. Registrou a
felicidade pelo resultado do trabalho maravilhoso realizado no balneário, onde por
várias vezes foi verificar e viu que o rio corre liso, após vários dias de chuva,
pedindo ao servidor Camargo, presente na Sessão, que transmita as congratulações
ao Secretário de Obras, Prefeito e Vice, pela obra maravilhosa. Registrou a
situação da servidora Nelci Moreira, que se encontra hospitalizada, existindo
queixas, por parte de familiares, de que foi esquecida pela Administração e
Secretaria de Saúde, mesmo sem terem falado com ninguém da Secretaria. Pediu
ao Líder do Governo, Ver. Tiago para se informar da situação, destacando que está
a disposição para ajudar. Reforçou o convite para se fazerem presentes, na sextafeira, onde pretende estar pela terceira vez, frente ao Clube Nova-palmense,
possibilitando a continuidade do projeto de construção do ginásio e melhorias na
sede. Ressaltou que já transferiu a um futuro candidato usar seu número 15200 na
próxima eleição, assim não sendo mais vereador poderá se dedicar a presidência
do Clube. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto reforçou o convite
para todos participarem das audiências públicas, na próxima segunda-feira, na
Câmara de Vereadores e agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 21 de setembro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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